
НА ПЕ РАД, 
ПА НА ТХНЕН НЕ!

Фальк лор ныя 
экс пе ды цыі 
зды мач най 
гру пы пра гра мы 
«На пе рад у мі ну лае» 
пра цяг ва юц ца. 
У пер шай па ло ве 
каст рыч ні ка 
гле да чы тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» 
змо гуць па зна ё міц ца 
з фальк лор ным 
аў тэн тыч ным 
гур том «Кры ніч ка», 
па бы ваў шы 
ў вёс цы Па га род на 
Во ра наў ска га ра ё на, 
і за ві таць у вёс ку 
Лоб ча Лу ні нец ка га 
ра ё на на су стрэ чу 
з фальк лор ным 
гур том «Лаб чан ка».

Во ра наў скі ра ён Гро дзен-
скай воб лас ці вы зна ча ец ца 
сва ёй куль ту рай і пе сен ны мі 
ад мет нас ця мі. Гэ та вель мі бліз-
кая тэ ры то рыя да Літ вы. Адзін 
час на ву коў цы вы зна ча лі гэ ты 
рэ гі ён як «Чор ная Русь» — та кі 
ка ва ла чак сла вян скай зям лі на 
балц кіх тэ ры то ры ях. Бліз касць 
да Літ вы і лі тоў скай куль ту ры (а 
ў на цы я наль ным скла дзе там 
усё ж больш поль ска га на сель-
ніц тва) у вы ні ку ства рае сім бі-
ёз трох куль тур на сла вян скай 
асно ве: поль скай, лі тоў скай і 
бе ла рус кай.

— Агуль ныя ры сы гэ тых трох 
куль тур пра яў ля юц ца тым, што 
бы ла ад на агуль ная дзяр жа ва. 
Але ж у кож на га на ро да ёсць 
свае асаб лі вас ці. Асаб лі вас-
ці ў пе сен ным вы ка нан ні, з-за 
гу чан ня рыт му мо вы, та му ў 
пе сен най куль ту ры з'яў ля юц-
ца асаб лі выя пунк ты, — рас-
каз вае эт ног раф Сяр гей 
ВЫСКВАРКА. — Іх ня ўзбро е-
ным во кам не за ўва жыць, але 
спе цы я ліс ты ўсё роў на бу дуць 
ад зна чаць роз ныя сло вы, якія, 
мо жа, у ін шых рэ гі ё нах не пры-
сут ні ча юць, а толь кі ў гэ тым. 
На пе сен ную куль ту ру ўплы вае 
зме на све та по гля ду на ро да. З 
кож ным но вым па ка лен нем 
з'яў ля юц ца но выя ры сы, але 
зні ка юць ней кія са ста рых. Для 
рэ гі ё на Во ра наў ска га ра ё на ха-
рак тэр на шмат га лос се кан та-
ва га ты пу. Вель мі скла да ны мі 
ры са мі ад зна ча юц ца на ват ка-
лы хан кі. Не прос та ўні сон ным 
гу чан нем, а не каль кі мі дэ та ніч-
ны мі рыт міч ны мі фор ма мі гу-
чан ня гэ тых спе ваў. Ка лян дар-
на-аб ра да выя цык лы пе сен най 
твор час ці са мыя ста ра жыт ныя, 
ар ха іч ныя ва ўсёй сла вян скай 
куль ту ры. Та му важ на за ха ваць 
рэ гі я наль ныя асаб лі вас ці пе сен-
най куль ту ры гэ та га рэ гі ё на, як 
і ін шых у Бе ла ру сі. Бо спя ваць 
так, як спя ва юць ста рыя, сён ня 
ўжо мо гуць не ўсе.

Ка лі жа да е це да ве дац ца 
больш і па чуць не паў тор ны пе-
сен ны ма тэ ры ял, то не пра пус-
ці це вы пуск пра гра мы «На пе-
рад у мі ну лае» 5 каст рыч ні ка 
ў 11.10 (9 каст рыч ні ка паў тор 
у 15.30) на тэ ле ка на ле «Бе ла-
русь 3». І змо жа це не толь кі да-
ве дац ца пра гіс то рыю, ле ген ды, 
тра ды цыі гэ та га рэ гі ё на, але і 
па чу е це, якую пес ню ў но вым 
гу чан ні для свай го рэ пер ту а ру 
абя рэ гос ця пра ек та Ган на Бла-
га ва.

Не менш за хап ляль ная 
ванд роў ка ад бу дзец ца і ў вёс ку 
Лоб ча Лу ні нец ка га ра ё на. Ка лі 
12 каст рыч ні ка вы не пра пус-
ці це но вы вы пуск пра гра мы, то 
да ве да е це ся пра рэд кія пад ан ні, 
аб ра ды, а яшчэ па чу е це пес ні ў 
вы ка нан ні фальк лор на га гур та 
«Лаб чан ка» і ў су час най апра-
цоў цы гас цей пра гра мы, удзель-
ні каў гру пы «Аў ра».

Іс ці на, якой ні ко га 
не здзі віш, — гэ та тое, 
што пес ня да па ма гае 
ча ла ве ку спа кон ве ку жыць. 
А вось пра гра ма «На пе рад 
у мі ну лае» тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» умее 
здзіў ляць і ра да ваць сва іх 
пры хіль ні каў су стрэ ча мі 
з на род най пес няй. 
Бо, як вя до ма, ме на ві та 
яна су пра ва джае нас 
ад на ра джэн ня да смер ці, 
пад трым лі вае ў хві лі ны 
пе ра мог і рас ча ра ван няў, 
рас каз вае гіс то рыі пра 
мі ну лае, па каз ва ю чы нас 
ця пе раш ніх. Ад нак нель га 
аб мі наць ува гай той факт, 
што не паў тор насць гу чан ня 
слоў і му зы кі па-роз на му 
ад люст роў ва юц ца 
ў за леж нас ці ад вы ка наў цы. 
Та му што пес ню нель га 
не пра пус каць праз 
ду шу. Мы пра цяг ва ем 
дзя ліц ца з ва мі ўба ча ным 
у ванд роў ках па бе ла рус кай 
глы бін цы ра зам 
са зды мач най гру пай. 
Сён ня бу дзем зна ё міц ца 
з твор час цю фальк лор на га 
гур та «Лаб чан ка» 
з Лу ні нец ка га ра ё на — 
за на ту ем для ся бе ста рон ку 
но вых ура жан няў пра на шу 
пе сен ную куль ту ру.

— Вёс ка Лоб ча быц цам заў сё ды 
бы ла ў це ні ін шых на се ле ных пунк-
таў. Але ця пер яна вель мі сла ву тая 
і за ме жа мі на ша га краю. Та му што 
жы ве тут ча ла век, які пра слаў ляе 
яе, пі ша бай кі пра гэ тую вёс ку, за-
на тоў вае яе гіс то рыю, — дзе ліц ца 
са зды мач най гру пай края знаў ца 
На тал ля Ка на пац кая.

Раз мо ва ідзе пра На стас сю Яка-
вец — жан чы ну мож на лі чыць пры-
зна най фальк лор най сла ву тас цю. 
Ме на ві та яна з мо ман ту ўтва рэн ня 
фальк лор на га гур та «Лаб чан ка» і 
да сён ня з'яў ля ец ца яго ўдзель ні цай 
і лі да рам.

Перш чым пач нём зна ё міц ца з 
На стас сяй Іва наў най і мяс цо вым 
фальк лор ным ка лек ты вам, узга-
да ем пра наз ву са мой вёс кі Лоб ча. 
Лі чыц ца, быц цам яна па хо дзіць ад 
сло ва «лоб», та му што быў тут не-
ка лі пан, які ме на ві та гэ тым мес цам 
і вы лу чаў ся. Вёс ка бы ла ад мет ная 
сва ёй царк вой (пры гад ва ец ца з ХІХ 
ста год дзя), па бу да ва най 
у го нар свя той па кут ні цы 
Вар ва ры. І што ці ка ва, хоць 
з 60-х га доў ХХ ста год дзя 
яна раз бу ра на, але гэ тае 
свя та — Вар ва ры — да гэ-
туль ад зна ча ец ца жы ха ра-
мі. 17 снеж ня тут паў сюд на 
вы хад ны дзень, і ў вёс цы 
жы ха ры ла дзяць свя точ ны 
пры ём. ...Ра зам з царк вой 
пры гад ва ла ся не каль кі 
па клон ных кры жоў, якія 
так са ма бы лі зні шча ны. 
Але дзя ку ю чы іні цы я ты ве 
мяс цо вай на стаў ні цы Але-
ны Ме лех, якая ўзя ла ся за 
іх ад ра джэн не з жы ха ра мі 
вёс кі, част ко ва яны сён ня 
ад ноў ле ны. І кры жы мож на 
так са ма па ба чыць як свя-
ты ні і абя рэ гі па се лі шча. А 
лю дзі пра ца ві тыя, та ле на-
ві тыя і на стой лі выя ў сва іх 
імк нен нях.

Сам ка лек тыў «Лаб чан-
ка» рас па чаў іс на ван не ў 
1984 го дзе, і сё ле та ўжо 
ад зна чае сваё 30-год дзе. 
У ім 9 ча ла век. З пер шай 
сва ёй рэ пе ты цыі ён аб' яд-
наў са праўд ных ама та раў 

му зы кі, якія імк ну лі ся за ха ваць тво-
ры мяс цо ва га фальк ло ру. Пад час 
за пі су пра гра мы «На пе рад у мі ну-
лае» па шчас ці ла не толь кі па чуць 
спеў, бай кі і каз кі На стас сі Іва наў ны, 
але і рас пы таць яе пра мяс цо выя 
тра ды цыі. Да рэ чы, дзя ку ю чы ка лек-
ты ву тут ад ноў ле ны та кія на род ныя 
аб ра ды, як «За по іны», «За жын кі», 
«З рал цэм» і мно гія ін шыя. Пра шу 
рас ка заць мне пра аб рад «З рал-
цэм».

— Ка лі дзі ця на ра джа ец ца, то 
за вуць баб ку-па ві ту ху, яна ку пае 
пер шы раз дзі ця. А вось на Вя лік-
дзень жан чы на, якая на ра дзі ла, ідзе 
да гэ тай баб кі з па да рун кам. Тая яе 
ча кае, і су сед ку па клі ча, і стол на-
рых туе, — тлу ма чыць сут насць аб-
ра ду На стас ся Іва наў на.

Як вы яў ля ец ца, са мы лю бі мы аб-
рад тут спраў ля юць на Тро і цу — гэ та 
«Ва джэн не кус та». Жан чы ны, дзяў-
ча ты і дзет кі збі ра юц ца, пля туць вя-
нок, а по тым хо дзяць па ха тах і лю-
дзей ве лі ча юць, доб ра га ўра джаю ім 
зы чуць. Гэ тае дзей ства ад бы ва ец ца 
і ця пер. І, што важ на, удзель ні ча юць 
у ім толь кі жан чы ны, муж чын нель га 
браць. Так са ма не абы хо дзіц ца без 
пес ні і вя сел ле. Кож ны крок, кож нае 
дзе ян не мае сваё му зыч нае су пра-
ва джэн не. А як да жын кі, то «пля лі 
сна па»: ра бі лі вя нок з ка лос ся, аб-
вя заў шы яго чыр во най стуж кай, і ў 
ха це ста ві лі за аб ра зы.

Умен не ўсё ра біць сва і мі ру ка мі 
рас паў сюдж ва ла ся на роз ныя спра-
вы. І шы лі, і тка лі, і вы шы ва лі. Як ад-
зна ча юць мяс цо выя жан чы ны, сён ня 
мож на за ўва жыць і ся род мо ла дзі 
жа дан не вы шы ваць і ства раць неш-
та са мім. Ві даць, са ма роб нае зноў у 
трэн дзе. А ка лі гля дзіш на строі ка-
лек ты ву, то чар го вы раз пе ра кон ва-
еш ся — та кое спа лу чэн не ко ле раў, 
узо раў не мо жа не ра да ваць во ка...

На род ны фальк лор ны ка лек тыў 
«Лаб чан ка» вя до мы як удзель нік 
свят і на род ных аб ра даў, усе вы-
ступ лен ні яго над звы чай яр кія і 

ві до вішч ныя. Зван не 
«на род ны» ён атры-
маў у 1991 го дзе, але 
не за леж на ад рэ га лій 
яго ўдзель ні кі вось ужо 
тры дзя сят кі га доў ра-
ду юць сва і мі спе ва мі 
(пес ні вы кон ва юц ца ў 
асноў ным у трох га ло-
сым ва ры ян це з пад га-
лос кам) бе ла рус кую і 
за меж ную пуб лі ку. Так, 
на прык лад, у 2008 го дзе 
ка лек тыў пры маў удзел 
у між на род ным фес ты-
ва лі фальк ло ру «Пес-
ні ба лот» у г. Люб лі не, 
а ў 2009-м удзель ні чаў 
у фес ты ва лі «Алень па 
бо ру хо дзіць» (пра хо-
дзіў у Бя ла-Пад ляс кім 
ва я вод стве), дзе пра вёў 
не каль кі кан цэр таў з 
пес ня мі і гу ма рэс ка мі, а 
так са ма пра дэ ман стра-
ваў не ка то рыя аб ра ды.

Тут вы па чу е це га вор-
ку, бліз кую да ўкра ін скай 
мо вы, што і ў са міх пес-
нях яр ка пра соч ва ец ца:

«А у на шо му сэ лі доб рі 
хлоп ці мос ка лі,

Гэй, гэй, гой да лю лі, 
доб рі хлоп ці мос ка лі,

Доб рі хлоп ці мос ка лі вэ дуть ко ней 
до во ды,

Вэ дуть ко нэй до во ды 
за шов ко ві по во ді.

Ста лы ду мать да га дать, 
дэ б нам ко нэй на пой вать...»

З прад стаў ле ных пе сень у кож-
най веч ная тэ ма — ка хан не, але 
ад люст ра ва на яно ў роз ных сі ту а-
цы ях. За кра нуў шы чар го вы раз тэ-
му ўза е ма ад но сін па між дзяў ча та мі 
і хлоп ца мі, про сім ус пом ніць неш та 
і пра ма ла досць.

— Як я бу ла дзеў каю, то хлоп-
цы ха дзі лі з га рэл каю, а як ста ла 
ма ла дзі цаю, ні хто не ідзе на ват з 
ва дзі цаю, — тры мае зноў ад каз у 
жар таў лі вым то не На стас ся Яка-
вец. — Як той ка заў, вый сці за муж 
не на пасць, га лоў нае, за му жам не 
пра па сці. Трэ ба за муж іс ці не за 
ўся ка га. І лю боў не ка ляс ка, трэ ба 
ве даць лас ку. Каб пры ва ра жыць, 
трэ ба ры баю яго кар міць.

Што ні пес ня ў вы ка нан ні ка лек-
ты ву — аба вяз ко ва зной дуц ца рад-
кі, дзе сха ва на на род ная жыц цё вая 
муд расць:

«... Сер це мое ти піз на еш,
Якщо вір но по ко ха еш».

А бы вае і ка хан не вер нае, але 
баць кі леп шай до лі дзе цям шу ка-
юць:

«Чэ рэз сад выш нё вый
Стэ жэнь ка ву зэнь ка,
Хо ді ла дів чы на
Дів чы на Ма ру сень ка...
Вже сон це за хо діть
За чор ную хма ру,
А ма ты зна хо діть
Сво ій до ці па ру.
А ма ты зна хо діть бо га то го сы на,
А до мэ нэ хо діть
Бід ный сі ро ті на.
Він до мэ нэ хо діть,
Хо чэ мэ нэ бра ты,
То не роз лу чай, моя род на ма ты».

Зда ва ла ся б, і час ужо не той, і жыц-
цё дык туе ін шыя звы чаі, ад нак не дзе, 
ня хай на ўзроў ні прос та па мя ці, ад гу-
ка ец ца цеп лы нёю ўспа мін пра ўлас ныя 
род ныя мяс ці ны, пра бя се ды ў ся мей-
ным ко ле, і кож на му хо чац ца леп шай 
до лі. Але ці бу дзе гэ та ўсё, ка лі не за ха-
ва ем мі ну лае ў са бе і для ся бе?

Але на ДРАП КО.
Фота аўтара

�

Як ад зна ча юць мяс цо выя 
жан чы ны, сён ня мож на 
за ўва жыць і ся род мо ла дзі 
жа дан не вы шы ваць 
і ства раць неш та са мім. 
Ві даць, са ма роб нае зноў 
у трэн дзе.

ВАНД РУ ЕМ 
З ПЕС НЯ МІ,

або Як лаб чан кі за хоў ва юць на род ную муд расць


